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BEWONERSOVERLEG 12JUNI 
 

et is alweer een jaar geleden dat de Bewonerscommissie werd 
opgericht. We nodigen jullie daarom van harte uit voor het 
bewonersoverleg om 19.30, op 12 juni in de tuin van het Maar-

tenshof.  
 
We vertellen die avond kort wat er wel en niet is gebeurd de afgelopen twaalf 
maanden, er wordt misschien gestemd over twee nieuwe leden*, en afslui-
tend is er een borrel. Het belangrijkste onderwerp is echter het aanstaande 
groot onderhoud in het gehele complex, waarmee Portaal deze zomer zal 
beginnen.  
 
Het is de bedoeling dat alle bewoners binnenkort een officiële informatie-
brief ontvangen van Portaal. De medewerker van Portaal die het project zal 
leiden, is 12 juni aanwezig voor meer uitleg. Ook is er een afvaardiging van het 
bedrijf Biltz, dat namens Portaal de planning maakt. Daar hoort een website 
bij waarop je precies kunt zien wanneer jouw huis aan de beurt is en afspra-
ken met de werklui kunt maken/verzetten.  
 

 
Voor de bewoners die direct onder een dak wonen, zal het het meest ingrij-
pend zijn: de daken zullen aan de binnenkant geïsoleerd worden. Biltz zal t.z.t. 
bij jullie langskomen om te beoordelen wat er precies moet gebeuren en 
welke brandpreventieve maatregelen getroffen moeten worden. 
De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren. Niet niks dus. 

AGENDA BEWONERSOVERLEG 

 
1. Welkom 
2. Groot onderhoud, toegelicht door Portaal en Biltz 
Er is ruimte voor vragen. Dit zal maximaal een uur duren. 
 

Pauze 
 

3a. Eventuele stemming* 
3b. Jaarverslag 
4. Afsluiting & borrel 
 

 
 

r is ruimte voor twee nieuwe leden in de commissie. Heb je belang-
stelling, laat dit dan uiterlijk 1 juni weten via een mailtje naar: 
bewonerscommissie@huizesintmaarten.nl. 

 
Ook is er altijd ruimte in de diverse werkgroepen (onder andere onderhoud, 
cultuur(historie), duurzaamheid, feest). Heb je zelf ideeën voor projecten of 
activiteiten? Spreek ons aan op het overleg. 
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We hopen jullie allemaal te zien!Hebben jullie de website al eens bezocht? 
                                
 

 
 

 


